
Notulen van de najaarsledenvergadering
Sektie : Honk- en softbal
D.D. :23-10-1989

Aanwezig : 26 leden
Afwezig met kennisgeving : F. Verhagen, Th. Abels, I. Holleman.

1. Opening.

Vice-voorzLtEex Han Casteleijn openE de vergaderlng met het welkom heÈen
van de aanwezigen. Hierna volgt een kort verslag van de belangrlJkste
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en een vooruiËblik op de dingen die
gaan komen :

- Han memoreerde heE overlijden van Jan v.d. Vegte en er werd een minuut
stilre in achE genomen ter nagedachEenls aan Jan.

- Besloten is heE tweedaags-Eournooi Jan ztn naam mee Ee geven n.1.

DE JAN v.d. VEGTE MEMORIAL

/' - We zijn lreer groter geworden.

- Besproken werden ook de resulEaÈen : SB2 Kampioen, SB1 bijna kampioen ook- de junioren en aspiranten deden van zich spreken. HB1 eindigde op een
nieE onverdiensÈelijke 3e plaats. Ook werd aandacht gevraagd voor het

o coaeh-probleem.

- De privaEisering van heE veld gaat verder waardoor sEeeds meer een beroep
moet worden gedaan op eigen werkzaamheden. Bij de gemeente blijven vre

lastig over het sofEbalveld.

- AanËrekken (grotere) sponsors m.b.v. een st,ichting.

Wat gaat komen :

- Het 40-jarig jubileum. Karel Dingelhoff en Jan Hendriksen zi-jn in
samenwerking met, diverse andere mensen bezí-g de dingen te organiseren.

- In 1990 moeEen alle spelersrspeelsters en coaches in heEzelfde uniform
1open.

- Ruime aandachE voor opleidingen van coaches, scheldsrechters eÈc. t{e gaan
proberen een aanÈal curgussen in de regio te krljgen.

- Nieuwe indeling door KNBSB n.1. 4 dlstrlcten. Forse kontrlbuEieverhoging
volgend jaar maart : Eussen de 2 en 10 gulden

- Met de bouw van de nieuwe dugouEs wordÈ begonnen. Overkapping terras en
verwijderen groenstrook volgt hopelljk kort hierna. Ile bliJven ook denken
aan uiEbreiding van het clubhuis met een besEuurskzrmer.



- Volgend jaar moet er ook gebald worden, het grootsÈe probleem vormt
hierbij het ontbreken van het benodlgde kader.

2. Mededelingen en lngekomen stukken.

- Magriet Abels gaat stoppen met heÈ verzorgen van het weekberieht' naar
een opvolgster(er) wordt gezocht.

- De Grote Klubaktie heefÈ dankzij de geweldige push die Ton en Bert hier
aan gegeven hebben het maksimale opgebracht n.1. f. 1500.--.

- Opbrengst van de rommelmarkt lras na aftrek van de kosËen +l- f. 1200.--.

- Er is een jeugdeournissie opgericht waarin Hetty Puts, Bert Schuurbiers en
Ton Bosman ziÈtlng hebben.

- Verslaggeving van de Rayonvergadering met als belangrijkste Punt 3

reorganisatie van de KNBSB.

3. Verslag voorjaarsledenvergaderlng.

Dit is aan de toen aanwezlgen toegezonden en exemplaren waren oP de
vergadering voor iedereen beschikbaar.
Het verslag werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Hierna werd Karel Dingelhoff verzocht enlge toelichtlng op de plannen van
de jubileurncommissie te geven.

4. BesEuursverkiezing.

Aftredende leden hraren : Martin v. Leth, Ab !íijshake en Coos Sennef ook
Corrie Sennef neemt afscheid als wedstrijdsecretaris. Voor Ab en Coos zijn
vervangers gevonden ln resp. Martien Kamoen en Maikel Nijenhof. HeE

wedstrijdseeretariaat HB gaat door Hr. Kokke gedaan worden. Voor de funetle
van voorziEter zijn helaas geen kandldaten gevonden. Han Casteleijn
bedankte ieder van hun voor hun inzet en vele werk voor de club. Hierna
ontvingen ze een kleine blijk van waardering.

HeÈ maÈeriaalbeheex gaat door Ton Bosman vexzorgd worden.

Na heÈ installeren van de ní-euwe bestuursleden gaan we door met punt 5.

5. Parze.


